
Guia d’autodiagnosi de gènere per als agrupaments 
d’Escoltes Catalans 

Aquesta guia és una adaptació de la guia “Regenerem-nos” 
publicada pel Consell de Joventut de Barcelona (CJB). L’adaptació és 
a càrrec de l’Equip de Gènere d’EC, per tal de fer-la més adequada a 
la realitat dels agrupaments de l’Associació. Agraïm al CJB la cessió 
del contingut i el disseny de la seva publicació. 
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(ex: els llops i les llobes) 

(ex:Les llobes) 

Els pares 

(ex: Els pares i 
les mares) 

(ex: Les mares) 

(ex: Les famílies) 

(ex: La unitat de llops, l’estol, etc.) 

(ex: els llops) 

dones/altres 

dones/altres 



12 



13 



14 



15 



16 



17 



Potser no esteu tant bé com us 
pensàveu! 
Esteu ben encaminades però encara 
podríeu polir moltes coses i fer-vos mil 
preguntes més! Seguiu treballant i feu-
nos servir per tot el que vulgueu! Si hi ha 
algun tema concret que us inquieta, no 
dubteu a contactar-nos: 
  genere@escoltes.org 

Encara us queda molt per treballar! 
Si el resultat del test us ha preocupat, no 
patiu! Teniu eines i equips al vostre abast! 
No dubteu en posar-vos en contacte amb 
l’Equip de Gènere d’Escoltes Catalans a 
genere@escoltes.org o amb qualsevol 
entitat feminista local. L’Equip de Gènere 
us acompanyarà tal i com vosaltres 
considereu més necessari! 

Encara podeu seguir millorant! 
Insistiu, insistiu, insistiu! Si voleu fer-vos 
un anàlisi més acurat us podem facilitar 
recursos o posar-vos en contacte amb 
entitats feministes del vostre entorn. Ja 
sabeu on som: 
  genere@escoltes.org 

Enhorabona! 
El vostre consell té una gran perspectiva 
de gènere!  
No la perdeu, seguiu treballant en 
aquesta línia, no deixeu de reinventar-
vos i feu bons relleus! 
Segur podeu aportar reflexions i recursos 
a l’Associació, feu-ho! 
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Aquesta versió ha estat adaptada per a l’ús dels agrupaments 
d’Escoltes Catalans. L’adaptació ha estat a càrrec de  l’Equip de 
Gènere de l’Associació, amb permís previ del CJB, a qui agraïm 
la cessió dels continguts i el disseny d’aquesta guia. 


